
ைடேனாசர்கள் பை்ைானைபள
ஆங்க லதகத:ளஅ�க்கள ளளளளளளளளளளளளதமகழகத:ள�மேரசனள �்ானனத்

எவபாாெனனள
நானள

ாசாதேபனள



ைடேனாசர்கள் பை்ைானைபள
ஆங்க லதகத:ளஅ�க்கள ளளளளளளளளளளளளதமகழகத:ள�மேரசனள �்ானனத்



�ப ா�்க 

ேமாேனாகேோனகைக



நீங்கள
ே ட

எனக�ளைடேனாசர்ைேள்ாரக்ளாசதபதச�ள்க�க�்.

அைப்ேகனளஎஎ்மக�க்ைேளஆராஆரசகளாசஆைளபக�ப்்.

அபசெகனளஎஎ்ம்ைேபள்ாரலபளைடேனாசரக்ைேப்செகள

நகைெை்ணகள்க�லதக�க்கேென.ளள



ைஸைஸ

எனக�ள்ைமா்ள
இ�க்கெப

ைட ரனேனாேசா ர (க )ைஸள்ாரலத்டனளஅபள
ஒ�ளமாமகசளஉண்களஎனளஎனக�லளாதாகனபபகடடப.ள
மாமகசளஉண்கைகனள்ச்களநீேமா்்்ள
�ரைமைா்்்ளஇ�க்கெப.
ஆனாதளஇஃ�பானடா (ன ) ளனாதளமாமகசலைதள
ாமத ள �ைாப.ளஅதனள்ச்களமக்்்ளதடைடைா்ள
இ�க்கெப.
அைபளதாபரங்ைேளாநானக்்்ளஅைரக்்்ள
உணடாக்ப்டடைப.



ைடரனேனாேசாரக

இஃ�பானடான

அபள
எனன?

அத�ைடை
ளஇகபமள
எஎ்ம

நானளேபாொனைெள்பனகலேதன.

அைப்ேகனளஇகபமப்�தகைைபள்ார.

ைட ரனேனாேசா ர (க ) ளஸுக�ளா்ாகைளஎஎ்மள

 னமெ்ளநீட�கா்ாண��க்கெப.

இஃ�பானடா (ன )�க�ளஅவபானளஇதை .



ா்ாமேராேசாரக

ாஹப்ே ாா்ாடான
இதனளஇகபமள

இஃ�பானடா(ன)ளனகனள
இகபை்பளே்ா ள
உகேப.ள

அபள
ைடரனேனாேசாரக
ே்ா��க்கெபள



அப்ேடாேசாரக

நானளமசெளஎஎ்மக�க்ைே�்ள்ணேடன.
ைடரனேனாேசா ர (க ) ள்னளஇகபமபள

்�தகைைகளா்ாணடளேபனசக ளைடனசர்ைேள
நானள்ணேடன.

மசெைபளஇஃ�பானடா (ன ) ளனகனளஇகபமபள
்�தகைைபளே்ா ளா்ாண��னதன.

இதனளஅரலத்ளதானளஎனனளஎனனளபகைனேதன.
ைடேனாச ர்ேகத ள் பை்�ணகளஎனள

பகைரபகதள்ணகள்க�லேதன.



ைட ரனேனாேசா ரக ளமசன்ளஇஃ�பானடான ள
இரணக்ளஒனனபகடடளசே்ாதரர்க.

ஆனாதளாபவேபனளமரை்ரளேசரனதைப.
ைட ரனேனாேசா ரக ளஓரளாசௗ ாககக ்க ைான ள

மரை்ரளேசரனதப.
இஃ�பானடான ளஆ ரனக தககக்க ைான ளமரை்ரள

ேசரனதப.
ாசௗ ாககக ்க ைா ள மசன்ளஆ ரனக தககக ்க ைா ள
இரணக்ளஆ ரே்ா ேசா ாக ைா – “ஆ�்ள ரபன”ள

எ�்ளாதா�பை்ரளேசரனதப.
ஆரே்ா ேசா ர ளாதா�ப்கதளளமசெைப்�்ளஇ�னதனள–

அைபளதக க ் ேடானக ,
க ேரா ே்ா ��ைனக , ள ாட ர ேசா ரக .

ஆனாத,ளஆ ர ே்ா ேசா ர (க ) ்ைேக்ாட�எ்ள
ைடனேசா ரக்களஅதக்மா்ளளஇ�னதன.

ைடனேசா ரக்கள140ளமகத�ைனளப�டங்களளஇனதள
�மகைைளஆணடன.ள

மரமளஎன்ப
ளாதா�க�்ள
 ைெ.



“ஆ�்ள ரபன”

ைடனேசா ரக்ேகனள தாைதைர்க

க ேரா ே்ா �� ைா
தசே்ாபகேள தை ்�்

ாட ர ேசா ாக ைா
இெகை்்�கேள ரபன

ாசௗ ாக க க ்க ைா
் த � ைக ன ள இகபமபள்�தகைை
உைடைளைடனேசாரக்கள

ஆ ரனக தக க சக ைா
் ெ ைப ைக ன ள இகபமபள்�தகைை
உைடைளைடனேசாரக்க

தக ேரா ்ா டா
( ம ேரா ாசௗ ேரா ்ா டா )

ாசௗ ேரா ்ா டா

ஆ ர நக ல ாதா ்ா டா
க ் ே்ா ாசௗ ாக ைா

அனை் ே ா ாசௗ ாக ைா
ாச ர டா ப்ைா



அைனலபளைடனசர்�்ளாசௗாககக்கைன ளஅத ப

ஆரனகலகசகைாைன ளமரம்ைேரளேசரனதைப.

அைப்களஇனதளஇ�ேபனளமரம்ேகதள்காகக்ப்ட��னதன,ளஏானனகதள

அைபளபகலதகைாசமானளஉடச�ன்ைேகளா்ாண��னதன.ளஇனதள

இரண�ச�மகைடேைளஇ�னதளஒ�ளா்ாகைளபகலதகைாச்ளஅபசெகனள

இகபமபள்�தக.



ைடனசரளஒ�ள
 ரபன.

ஆனாத,ளைடனசரள
பகலதகைாசமானப.

அபள்ா்ை்பே்ாதள
அதனளபைகசெகதள ரனபள
ாசத பகதை .

அப,ள்த�ைைபே்ாதள
மடங்கைள்ாத்களமசன்ள
தடைடைானள்ாதங்�டனள

்ரப்ககா்ாணகள
ந்ர்மகதை .

ேபாெப்்?
ைடனசர,ளஒ�ள ஆ ர ே்ா ேசா ர ள
ேமஎ்,ளஆரே்ாேசாரக்கள

ேபனபகதமானள
மணைடேைாடைடள
உைடைன.

ஆரே்ாேசாரக்கள
அைனலப்ளைடைாபசகடள

மணைடேைாடைடள
உைடைன.

 ரபனபசெகனளமணைடேைாக்க
பைேள
இதை 
ஒசைெ
ேமதலள
பைே

ஒசைெ
்ீழல
பைே

இரணக
பைே்க

அன ப சக ட

�ாகைாபசகட

ைஸனா ப சக ட

ைட ைா ப சக ட ள
ேமே ள
ாசாதஎ.

அைனலபளைடனசர்�்ள
ாசௗ ாக க க ்க ை ன ள அத பள
ஆ ரனக ல க சக ைா ைன ள பை்ைைள
ேசரனதைப.ளபகலதகைாசலைதள
அைப்ேகனளஇகபமப்�தக்ேகனள
  ்ளஅெகை ா்.

அப�க�ள
 ர் ட�ைக�க்ள
ேபணக்!



ாசௗ ாககக ்க ை (ன ) ளஇகபமப ள ்ா ் ்

இ�ை்

இகசகை்
ப�்கக

்த�ைகனளஇைட

ாசௗ ாககக ்க ை (ன ) ்க ள“்த�-இகபை்�ைடை”ள

ைடேனாேசாரக்க.ள

அைப,ளமசெளள ரபனபசைெபளே்ானெளளஇகபை்ளஉைடைன.

ஒ�ளளஇகபா்எ்மள னமெ்ளேநாக்க�்ளமசாொனனள னமெ்ள

ேநாக்கைபான்ளளஇ�க்கனென.



்ார!

இ�ை்

இகசகை்ப�்கக

ஆரனகலகசகை(ன)னகனளஇகபமபள்ா்்

்ெைபைகனளஇகபமபள்ா்்

ஆரனகலகசகைன்களள“்ெைப-இகபை்�ைடை”ளைடேனாேசாரக்க.

அைப்ேகனளஇகபமப்�தகளா்�்்ாஎ்ள்ெைபைகனளஇகபமப்�தகபளே்ா��க்கெப.

இரணகளஇகபா்எ்ம்�்ளஒேரள்க்லைதளேநாக்களஅைமனபகேபள–அதாபபள

்கனமெலைதளேநாக்க.



அபசெகனளதாைடளஎஎ்ம்�்ளபகலதகைாசமானைப.ள

ாசௗாககக்க ைன ள மசெள ரபனபசைெபளே்ா ேபள்ச்ைேலளதாங�்ளதாைடள

எஎ்ை்ளா்ாணககேப.

ஆனாத,ளஆ ரனக லகசக ை (ன) ள�க�ள்ச்�க�ள னள�கத ா்,ள்க ாக ாடணடாக ள

எனெைழக்ப்க்ள்ெைப்�க�ளஇ�க�்ளஅ �ளே்ானெள னளஎஎ்ம்ளஉணக.ள

ேபனளஎனதள ரபனபசெகச�்ள னளஎஎ்மள்கைடைாப.



எலதைனள்ச்கள
எனனளாதாக�மா?
இரணடாைகர்!



ாசௗாககக்க ைன்க , ள ாசௗேரா ்ாடா ள மசன்ளதக ேரா ்ாடா ள எ�்ளஇரணகள
உ்மரம்ோதள்காகக்ப்டககேன.ளா்�்்ா ானளாசௗேரா ்ாடா க்களதாபரள
உண்க்க.ளா்�்்ா ானைபளஇராடசதளஉ�பலபடனளஇ�னதன,ளேமஎ்ளஅைபள
அைனலப்ளநான�ள்ாத்ேகனாதளநடனதன.ளள

இனதளதடைங்களாசௗாககக்க ைன ளைடேனாேசார(க)ள்��னபள
ஆரனகலகசகைனளைடேனாேசார(க)ளைஸள்காகலதெகைளநமக�ளஉத்்.ளஆனாத,ள

நா்ளஏமாசெப்ட ா்.ளஒேரளமரை்ரளேசரனதளைடனசர்�்ள
பகலதகைாசப்க்கனென.



ாசௗாககக்க ைா
ாசௗேரா்ாடாள

அபள
எனன?

மாமகச-
உனனகக�
சகபபம.

இதனள
உ�பலதகச�ள
்ச்கள
�ைெேப.

� ப  ா ேடா க க ள
90ளஅ�ளநீே்,ள
20,000ள்்ணட்க

இபள னமள
பேராணேடாேசாரகள
எனப்டடப.

அ ப ் ேடா ேசா ர க ள
70ளஅ�ளநீே்,ள
70,000ள்்ணட்க



ைட ேநா ைன ்க ் க ளளள�ாகைளந்ங்�ைடைளளதக ேரா ்ா ட ள பை்ைைரளேசரனதப.

்எேைாை்்களள
8-அ�ளநீே்,ள
65-்்ணட

ைட ேநா ைன ்க ள
8-அ�ளநீே்,ள
100-்்ணட

தக ேரா ்ா ட ்கள அைனலப்ளஇரணகள்ாத்ேகதளநடனதன.
அைனலப்ளமாமகச்ளதகனென.
்எேைா ர ேசா ரக ் க ள சக ெக ை ள தக ேரா ்ா ட ் க ள
பை்ைைளேசரனதைப.

ாசௗாககக்கைா
தக ேரா்ாடா



ைட ரன ேனா ேசா ரக ள
அ�ளநீே்,ள

15,000-்்ணட

்ா ர ேனா ேசா ர க , ளதக ேரா ்ா ட ள ப ை் ைை ர ள ேச ர ன த ப .
அைன ல தக எ ் ள இ ைப ள  ர ் மா ன ப .

ாசௗாககக்கைா
தக ேரா்ாடா



ாஹ ப்ே ா ா்ா டா ன ள
5-அ�ளநீே்ள,ள
150-்்ணட

ஆரனக லகக்க ைா
ஆரநக ல ாதா ்ாடா

்தேபனளபை்ைானளஆ ர னக ல க சக ை எ ் ளஇ�னதன.

அைபளேமஎ்ளநான�ளஉ்ளமரம்ேகதள்�க்ப்ட��னதனள– அைபள

ஆ ர நக ல ாதா ்ா டா ,ளாச ர டா ப் ைா , ள க ் ே்ா ாசௗ ாக ைா ள

மசன்ள அ னை் ே ா ாசௗ ாக ைா ள என்ைப. ள

ஆ ர நக ல ாதா ்ா டா க ் க ள,ளஇரணகளசகதகபாஆனதள

்ாத்ைேகா்ாண��னதன.

அதனாத,ளஅைப்ோதளஎதகாக்ேகடலதக��னபளேப்மா்ளதப்கேைாடள

 �னதப.....



...ளஅத பளஅப,ளஅைப்ைேளதனபளஆசெதபாஆனதளபா�னாதளஅ�லபபகக்.ள

இஃ�பானடானள
30-அ�ளநீே்,ள
7,200-்்ணட

ஆரனக லகக்கைா
ஆரநக ல ாதா ்ாடா

ைா�க�்ள
ாதாகைாபள
அதனள
அசதள
நகெ்.

ஆனாதள,
சக ,ள

ாசாராசாரபமளள
மசன்ளள

உ�ப்�பலள
ேதாை கள
ா்ாணடைப



ே்ாரேதாேசாரக 
30-ளஅ� நீே்ள, 
9,000-ள்்ணட

அனேடாேசாரக 
30-அ�ளநீே்ள,ள 
6,700-ள்்ணட

ஆரனக லகக்கைா
ஆரநக ல ாதா ்ாடா

சவபகனாதள
இை்னதளபகரத்க

ாஹடேராேசாரகளபாலதகனளஅ �ளே்ானெள

பாைமபை்�ைடைளஆ ர நக ல ாதா ்ாட ்க .

பாலபளஅ ்க�கள்சனக்்க்ானள

்ச்ேக�னதனளேமஎ்ளஅ �ளதடைடைா்ளஇ�னதப.

அைபளசவபகனாதளஇை்னதளபகரத்ைே�்,ள

நீனபபதச�ளஉதபக��ைளபஎபான,ளபகபமள

ப�பக ானளபாை �்ளா்ாண��னதன.

பாலபளஅ �ளா்ாணடளதை ைகதளஎஎ்்க ானள

ா்ாணைட�்ளஇ�னதப.ள



ே்ர்!ள
ே்ர்!ள
ே்ர்!

ளஅனேடாேசாரகள்னள்ீழலளதாைட

்தளஅ்க
ஈரளபாகைச

ஒ�ள்தள
பாகைசஅனதள

்ச்ைேபள
்ார!

அனேடாேசாரக
்தளஅ்கக�ள360ள

்ச்க! ஒ�ளநத ளபகடை்,ள
அைப்�க�ள்தள

பகேக்ள
ேபண�ைதகதை !

சக ளதடைடைானளமசன்ளா்ாணைடலளதை �ைடைளாஹட ேரா ேசா ரக

அன ேடா ேசா ர க ள க ைர ேடா ேசா ரக ே ் ்க ேைா ேசா ர க

ே்ரேசா ஃ்க ே்ாரேதாேசாரக ்னேதாேசாரக
ாஹடேராேசாரக்�க�ளபாகபாகைா்ள்ச்கள

இ�னதன.ள்ீழலதாைடைகதள2ளஅ்க�்,ளேமதளதாைடைகதள
2ளஅ்க�்,ளசக ளஅ்க்ேகதள50ள– 60ளபாக்களாநட�எ்ள

– பாகக�ள6ள்ச்�்ளஇ�னதன.



ள்ா க ்க ாச ப ே ேசா ரக ள
20-அ�ளநீே்,ள
2,000-்்ணட

சக ட டா ே்ா ேசா ர (க) ளஸு்,ள்ா க ்க ாச பேேசா ர (க ) ளஸு் 
ஆரனக ல ாதா ்ாட ்க. 
சக ட டா ே்ா ேசா ர (க ) ளஸுக�ள்கேகளே்ானெளஅ �ளஇ�னதப.ள 
்ா க ்க ாச போசௗ ர ளஓரளள�பகனதளப�பளமணைடளஉைடைப.

ளசகடடாே்ாேசாரக
6ள-ளஅ�ளநீே்,ள
55ள-ள்்ணட

ஆரனக லகக்கைா
ஆரனக லாதா ்ாடா



�ைர ாச ர டா பக
25-அ�ளநீே்,ள
18,000-்்ணட

ஆரனக லகக்கைா
ாச ரடாப்ைா



க்ே்ாாசௗ ாக ைா ளக்களத்க்�கேள
ைடேனாசர்க

க் ே்ா ேசா ரக ள
20-அ�ளநீே்,ள
5,000-்்ணட

ஆரனகலகக்கைா
க்ே்ாாசௗாகைா



ஏன ்ா ே ா ேசா ரக , ்பசங்ைேளா்ாணடளைடேனாசர்கள. 

ஆரனக லகக்கைா
ஏன்ாே ாேசா ாக ைா

க ே்ா ே ா ேசா ரக
20-அ�ளநீே்,ள
6,000-்்ணட

ளஏன ்ா ே ா ேசா ரக ள
15-அ�ளநீே்,ள
4,000-ள்்ணட

இைபள
எஎ்்ா ானள
்பச டைைப.

அனதளராாாள�டளள
இதனளபாை கள
்�க்ாப.



கேடே்ாேசாரக

�ைர ாச ர டா பக

இஙே்.



டாடா!

பழகள
்ாட�ைதச�ள
நனெக!

ா்ா்மைடைப்,ள்டைட்ைே�டைப்ளமசன்ள
்தபை்ள்பசங்ைேளா்ாணடப்ளபக்ாரமா்்்ள
மனதமானதா்்்ளஇ�னதன.
அைபளதங்�ைடைளஎதகாக்ேகடமக�னபளதப்களஓடள�டள
 �ைாம��னதன.
ஆனாத,ளைாரளஅைப்ைேளாந�ங்ளபக�்மபார்க?
்ண�ப்ா்ளநானனகதை .
நானள்பை ப்டளேபண�ைதகதை .
ைடேனாசர்கள65ளமகத�ைனளப�டங்�க� னள
அழகனபபகடடன.
ஆனாத,ளஅைபளதங்�ைடளஎஎ்ம்ைேள
பகடகராசனனகேபள�ெகலபளஎனக�ளம்கழரசக.
அதனள  மா்ேபளநா்ளஅபசைெப்செகளஇவபே்்ள
அெகைள �னதப.



ளஅனை்ே ாாசௗ ாக ைா
அனை்ே ாேசாரக
கே்ாே ாேசாரக

ளாசௗ ாககக ்க ைா
(்த�-இகபை்�ைடை)

அப்ேடாேசாரக
ா்ாமேராேசாரக
�ப ா�்க

ாசௗேரா்ாடா

தகேரா்ாடா

்எேைாரேசாரக

்எேைாை்்க

ைடேநாைன்ாசௗாகைா

ைடேநாைன்க

்ாரேனாாசௗாகைா

�ரனேனாேசாரக

ஆரனக லக்க ைா
(்ெைப-இகபை்�ைடை)
ஆரநக ல ாதா ்ா டா
ாஹப்ே ாா்ாடான
இஃ�பானடான
்ாக்காசபேேசாரக
சகடடாே்ாேசாரக
ாஹடேரா ேசா ரக
அனேடாேசாரக
ே்ாரேதாேசாரக
ாச ர டா ப்ைா

ேமாேனாகே ானகைக
�ைராசரடாபக

ளக்ே்ா ாசௗ ாக ைா
க்ே்ாேசாரக

-ளதாபரளஉண்களள
-ளமாமகசளஉண்க

ஆரே்ாேசாாகைா
(ஆ�்ள ரபன)



இங�கேளா்ைர்ேகனளஉரசாகபம்ளமக�னதள்பனலபடனளஇைனெளபை்ைகதள
ஒ�ா்ைபமளாசஆைப்டககேப.

ஒ�ா்ைர்கச்ானள  ்:

1. http://www.dinodictionary.com/
2. http://www.dinochecker.com/ளமசன்ள
3. YouTubeள

ா்�்்ா ானளா்ைர்கள(1)ள��னப்,ளஅதகதள்கைடக்பா்ொதைபள(2)ளஅத பள(3)ள
��னப்ளஎகக்ப்டடப.ள

ாமாழகா்ைரப்ாோகனள�ெகபம

http://www.dinodictionary.com/
http://www.dinochecker.com/


ைடேனாசர்கள் பை்ைானைபள
நீங்கள ைடேனாசர்ேக்ைேப்செகள அைப்ேகனள எஎ்ம்ைேள ்பனகலபள நகைெைள
ாதாகனபா்ாகேள  ��்.ள சக ள ைடேனாசர்கள மக்்்ள சகெகைன;ள மசெைபள மக்ள
்கரமாணடமானைப.ள சக ,ள மாமகச்ள உண்பதச�ள ஏசொரே்ாதள �ரைமைான,ள
�்மள ே்ானெள ்ச்ைே�்,ள ா்�்்ா ானள தாபரள உண்க்கள தடைடைான,ள
�ரைமைசெள்ச்ைே�்ளஉைடைனபா்ளஇ�னதன.ளசக ளைடேனாசர்ேகனளஇகபமள
எஎ்ம்கள  னேநாக்க�்,ள ஆனாதள மசெபசெகச�ள ்கனேனாக்க�்ள இ�னதன.ள
 ப்கதள எஎ்்கனா ானள ்ாப்ாபே்ாகள சக ்்,ள ேபனசக ள தை ைகதள ா்ா�ைள
ா்ா்ம்�ட�்ள இ�னதன.ள இபே்ாபள ஆராஆரசகைாேர்கள ைடேனாசர்ைே,ள
அைப்ேகனள சகெப்்சங்ேகன்�ள தனகலதனகள மரம்ோ்பள ்காகலதக�க்கொர்க.ளள
இதக��னபள“ைடேனாசர்கள் பை்ைானைப”ளஎனளஅெகபபளஎேகப.

தங்�க�ள ்காகைமானள எ�லதாேர-்ட்ை ஞாகனள இனதள மதகைள மலத்லைதள
பாசகப்பர்க,ள அர்னலப்ள எஎ்ம்ேக��னப்,ள பர ானக�ள  னைதைள ா்ா�ைள
பக ங்கனள மனள ்டகமானலதக��னப்ள த்பத்ைேள ்்கர்கனெனர.ள ள ்ணை்பள
்ப�்ள பண்்ேகதள தீடடப்டடள ்டங்�்,ள �ழனைத்ேகனள ாதாடரள
்�லபக்�்ள்செை ளம்கழரசகக�ெகைதாக�்கெப.

அ�க்க,ள்தேபனளசகொரளமலத்ங்ைேளஎ�தக,ள்டங்ைே�்ளபைரனபகோர.ளளள


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	ஸைஸை
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33

